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Huis van Franziska Nietzsche, waar Nietzsche na zijn instorting woont en door zijn 

moeder en zuster wordt verpleegd. Nietzsche is lichamelijk al sterk uitgeput, zijn 

geestestoestand is wisselvallig. 

 

Met uitzondering van de derde scène van het tweede bedrijf spelen alle scènes zich af 

in de kamer van Nietzsche (gecombineerde slaap-, woon- en werkkamer). Kast, 

divan, fauteuil, leunstoel, bed, stoelen, groot bureau, kleine bijzettafel, schilderijen, 

buste van Richard Wagner. 

 

Derde scène van het tweede bedrijf: woonkamer van rond de eeuwwisseling of voor 

de deur naar Nietzsche's kamer. 
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EERSTE BEDRIJF 

 

 

(Nietzsche zit in een leunstoel, helemaal toegedekt met wollen dekens, een wollen 

muts op zijn hoofd, kijkt enkel stil voor zich uit; Peter Gast komt binnen, aarzelt, 

haast zich dan naar de helemaal ingepakte Nietzsche, pakt diens handen beet.) 

 

NIETZSCHE (trekt zijn handen uit die van Gast) 

Kijkt u niet zo bezorgd, Gast. Trekt u niet zo'n intens bezorgde gezicht, ik kan 

bezorgde gezichten niet meer zien. Die bezorgde gezichten zijn het, die me ziek 

maken, alleen maar die bezorgde, medelijdende gezichten. 

(Pauze.) 

Geen reden om zich zorgen te maken, Gast. Gaat u zitten! 

 

PETER GAST (probeert opnieuw de handen van Nietzsche vast te pakken, Nietzsche 

weert af.) 

 

NIETZSCHE (scherp) 

Gaat u zitten, neemt u een stoel en gaat u zitten, ontspant u zich. 

(Lacht plotseling even.) 

Pakt u nu toch een stoel. 

 

PETER GAST (wil de stoel van Nietzsche's bureau pakken.) 

 

NIETZSCHE 

Die nu net niet, Gast. Die is alleen maar voor mijn achterwerk, die verdraagt alleen 

maar mij. 

 

PETER GAST (pakt aarzelend een andere stoel, draagt hem plechtig dichtbij 

Nietzsche's leunstoel, gaat zitten.) 

 

NIETZSCHE 

Dichterbij, Gast, komt u dichterbij. U doet, alsof ik een besmettelijke ziekte heb. 

 

PETER GAST (schuift met stoel dichterbij.) 

 

NIETZSCHE 

Dichterbij, nog dichterbij. 

(Schreeuwt Gast toe.) 

Dichterbij, hoort u niet, u moet dichterbij komen zitten, dichterbij. 

 

PETER GAST (komt zo dichtbij, dat hij tegen Nietzsche's leunstoel stoot.) 

 

NIETZSCHE 

Niet zo dichtbij, zo dichtbij niet, weet u niet wat dichtbij betekent? 

 

PETER GAST (schuift een stuk naar achteren.) 
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NIETZSCHE 

Zo, ja, zo is het goed. Dat is dichtbij, maar niet te dichtbij. U bent tenslotte geen 

schoothondje. 

(Lacht.) 

Of bent u een schoothondje, mijn schoothondje? Peter Gast, musicus en 

schoothondje, zou dat iets zijn? 

 

PETER GAST (geeft alleen maar blijk van besluiteloosheid en hulpeloosheid.) 

 

NIETZSCHE (geniet van de hulpeloosheid van Gast, kijkt alleen maar zwijgend en 

langdurig naar de onrustige Gast, dan plotseling bijna kinderlijk-geheimzinnig.) 

Ik heb een fles in die kast daar verstopt. Pakt u die voor mij. Na al die afgrijselijke 

rommel, die mijn zuster mij in haar bezorgheid laat slikken, heb ik wat natuur nodig. 

(Scherp.) 

Luistert u naar mij, niet naar mijn zuster! Zij is het, die me ziek maakt, niet een slok 

wijn. Vooruit! 

 

PETER GAST (loopt naar de kast, zoekt.) 

 

NIETZSCHE 

Wat zoekt u zo lang? Pal voor uw neus moet hij staan, de fles, pal vóór u. Barolo 

staat er met grote letters op. Wat valt er daar zo lang te zoeken? Tenzij mijn zuster 

hem heeft gevonden. Die furie gunt je niets, achter iedere slok wijn zit ze aan in haar 

beestachtige bezorgdheid. Heeft u de fles nog altijd niet gevonden? Hij moet voor u 

staan! 

 

PETER GAST (buigt zich dieper de kast in, komt even weer tevoorschijn, buigt zich 

dan nog eens heel diep de kast in, zodat hij bijna in de kast verdwijnt, komt na lang 

zoeken tevoorschijn, een fles in de hand.) 

 

NIETZSCHE 

Eindelijk, eindelijk. Schenkt u mij een glas in. Neemt u er zelf ook een, als u wilt. De 

glazen staan ook in de kast. 

 

PETER GAST (buigt zich weer de kast in, komt na lang zoeken weer tevoorschijn 

met twee glazen in zijn hand, schenkt slechts één glas vol, brengt het naar Nietzsche.) 

 

NIETZSCHE 

U niet? Geen slokje wijn? - Wat mooi ascetisch. 

(Weegt het glas in zijn hand.) 

Wat een lomp glas, kijkt u eens naar dit lompe glas, Gast. Zo iets ruws. Net een 

klomp glas. 

(Weegt het glas nog een keer.) 

Teer is bij ons helemaal niets, teer en licht. Alles is robuust, krachtig, vaak plomp; 

door en door gespierd in zekere zin. 

(Drinkt met welbehagen kleine slokken.) 

Maar hoe kan dat ook anders in een land, waar men alleen kans maakt, leraar te 

worden of een vette, zwetende kroegbaas. De leraren zijn robuuster. 

(Drinkt weer.) 

En ik geloof, dat niemand iets anders wil worden hier. 
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(Drinkt weer kleine slokken.) 

Dit hier, Gast, dit is alleen maar deel, alleen maar fase in een bestaan. Deze 

omgeving hier - alleen maar episode, gewoon deel van mijn leven. - Ik heb ook 

gelukkige dagen gekend, Gast, heel gelukkige dagen. Sils-Maria, wat een tijd! Weken 

van één-zijn, ik en de aarde ... Italië, was u, Gast, was u ooit in Italië? ... Sorrento, 

Rapallo, Genua, Venetië ... pas als je de Alpen met hun holwangige, vlakretige 

bewoners achter de rug hebt, dan begint het leven ... of toch de wil om te leven ... en 

nog een keer Venetië, altijd weer Venetië ... Ik had ook mijn uren van het zuiverste, 

puurste genot, ik heb er alles uitgehaald, wat er uit te halen viel. Ik heb niets 

verzuimd, ik heb niets overgeslagen. Ik heb gepakt, wat er te pakken viel. 

(Drinkt een slok.) 

En nu - nu ben ik in het logischerwijs tegenovergestelde deel van een bestaan, van 

mijn bestaan. In gebrekkigheid, zo u wilt, en zelfs hierin beleef ik bij tijd en wijle 

een blijmoedige gebrekkigheid, een vrolijke uitgelatenheid van gedachten. Aan mijn 

horizon stijgen gedachten op, zoals ik ze nog nooit heb gezien. 

(Drinkt.) 

Ik zal nog wel enkele jaren moeten leven. 

(Drinkt even.) 

Enkele jaren in mijn gebrekkigheid. 

(Korte pauze.) 

Het lijden moet je op je nemen, aanvaarden, er zelfs vriendschap mee sluiten. 

Wanneer je er tegen rebelleert, triomfeert het alleen maar des te stralender. 

(Plotseling hard.) 

Maar ik ben niet hulpeloos, ik ben niet hulpeloos. En ik ben al helemaal niet zo 

hulpeloos, zoals mijn zuster mij wil hebben. Hulpeloos in het hoofd, zegt ze, 

hulpeloos. 

(Korte pauze.) 

Wanneer de mens niet gek mag zijn, mag hij er zich niet over verwonderen, wanneer 

men zijn identiteit belachelijk maakt. Neem de vrijheid van het gek zijn op jullie. Ik 

ben ik, mijn subjectiviteit is mijn denken. Ik heb een gegons in mijn hoofd, een 

voortdurend gegons, dat zegt zij. 

(Drinkt even, dan rustig, maar krachtig, bijna geheimzinnig.) 

Maar dat is geen gegons, dat is muziek, muziek is dat, Gast, geen gegons. Mijn hoofd 

zit vol muziek. Onophoudelijk, dag in, dag uit. Muziek! Muziek! Ook nu! Muziek! - 

In vergelijking met muziek is dichtkunst gestotter. Muziek zit daarin, golven muziek. 

Alles in mij is muziek, fonteinen van muziek sprankelen door mijn hoofd. 

 

PETER GAST (schuift met zijn stoel een beetje naar achteren.) 

 

NIETZSCHE (nerveus) 

Dichterbij, Gast, dichterbij, blijft u. U hoort dingen, die niemand tot nog toe heeft 

gehoord. Dichterbij, Gast, dichterbij. 

 

PETER GAST (trekt zijn stoel weer dichterbij, een beetje tegen zijn zin.) 

 

NIETZSCHE (euforisch) 

Alles in mij is muziek. Muziek, muziek. Alles klinkt in mij. 
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(Korte pauze, dan zakelijk.) 

Om in het licht, in de hemel van de muziek op te kunnen stijgen, zou men de 

onschuld van Mozart, de wildheid van Beethoven - en de brutaliteit van Wagner 

nodig moeten hebben. 

(Drinkt, dan hard en koud.) 

Brutaliteit is altijd een teken van karakterzwakte, alleen de karakterbesluitelozen zijn 

brutaal. - 

(Scherp.) 

Wagner, die Wagner met zijn overspannen flauwe kul. Zijn kunst is ziek. De 

problemen, die hij op het toneel brengt - louter problemen van hysterici - het 

stuiptrekkende van zijn gemoedsopwellingen, zijn bovenmatig geprikkelde 

gevoeligheid, zijn smaak, die steeds scherpere kruiden eiste, zijn instabiliteit, die hij 

als principes verkleedde, niet in het minst de keus van zijn helden en heldinnen, die 

als fysiologische typen beschouwd - een verzameling zieken: Alles bij elkaar vormt 

een ziektebeeld, dat geen twijfel laat bestaan. Wagner is une névrose. 

(Drinkt.) 

Zijn vleugel had ik moeten verbranden. Zijn partituren. Carmen had ik hem moeten 

opdringen. Carmen! 

(Pauze.) 

Te laat. 

(Pauze, dan plotseling uitvallend.) 

En Cosima! Cosima, die verdorde, extatische hoer. Gaat als Jonkvrouwe Von Bülow 

onder Wagner liggen, om zich de muziekgeschiedenis in te promiscueren. En nu is ze 

vroom! Plotseling vroom! 

(Schiet plotseling met zijn bovenlichaam omhoog.) 

Krabt u mijn rug, Gast, het jeukt, krabt u. 

 

PETER GAST (springt op, krabt de rug van Nietzsche.) 

 

NIETZSCHE 

Harder, harder, krabt u harder, niet als een leerlinge van een nonnenschool. Krabt u! 

Krabt u zo, dat mijn huid er afgetrokken wordt. 

 

PETER GAST (krabt ingespannen.) 

 

NIETZSCHE 

Nee, krabt u mijn huid. Trekt u het hemd omhoog. O God, wat jeukt dat. 

 

PETER GAST (trekt Nietzsche van achteren het hemd over zijn hoofd, krabt 

Nietzsche's naakte rug.) 

 

NIETZSCHE (kreunt en steunt onder het hemd, dat over zijn hoofd hangt) 

Ja, zo, ja, zo. Goed, al goed, genoeg. 

 

PETER GAST (trekt Nietzsche weer het hemd over zijn rug, gaat zitten.) 

 

NIETZSCHE 

Ah! Wat een weldaad! Ah! 

 

 



 7 

ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE (stormt binnen, heeft duidelijk haast, ziet het 

wijnglas in de hand van Nietzsche) 

Ben je gek, Friedrich, geen wijn, je bent ziek. 

(Pakt het wijnglas uit zijn hand, gooit de dekens over hem heen.) 

Gedraag je, Friedrich. Gedraag je, zoals het een zieke betaamt. En dek je toe! Geen 

wijn, ontzie je. 

(Scherp tegen Gast.) 

Let u op hem op, Gast. Ik maak u verantwoordelijk. 

(Pakt de wijnfles, stormt naar buiten, roept, terwijl ze loopt.) 

Meer welvoeglijkheid, Friedrich, meer welvoeglijkheid. Houdt u hem in het oog, 

Gast. 

(Slaat de deur achter zich dicht.) 

 

NIETZSCHE (na een korte pauze, woedend) 

Op een dag zal ik jou wurgen, doorboren, neersteken. 

(Korte pauze.) 

Een beest! Sinds haar huwelijk met die hoofdonderwijzer Förster is ze 

onuitstaanbaar. Ook zijn antisemitisch koeterwaals praat ze sindsdien klakkeloos na. 

Zelfs in Wagner hebben die twee nooit de musicus bewonderd, die hebben helemaal 

geen oor voor muziek, alleen maar de schotschriftenschrijver. 'Het Jodendom in de 

Muziek', dat soort rommel hebben ze bewonderd. Drie leeghoofden klinken in 

unisono. De hoofdonderwijzer en kolonisator is tenminste omgekomen in zijn 

Nieuw-Germanië in het oerwoud van Paraguay, maar de ander mocht nog zijn eigen 

Festspielhaus meemaken, ter verheerlijking van zijn Teutoonse zanggezelschap. En 

zij, zij hangt hier om mij heen. 

(Korte pauze.) 

U, Gast, u weet, hoezeer ik altijd de geestelijke standvastigheid van de joden heb 

bewonderd, hun elegantie, denkt u aan de muziek van Mendelssohn, hun élan, en 

uitgerekend mij maltraiteerde ze jarenlang in ellenlange brieven met haar 

antisemitisch gezwets. Zij en alle antisemieten dienen afgeschaft te worden. 

(Pauze, Nietzsche dwingt zich tot kalmte, praat dan rustig verder.) 

Maar ik heb het opgegeven; ik heb het opgegeven mij tegen haar te verweren. Ze is 

sterker dan ik. Ze is dom, maar sterk, duivels sterk. Een tiran! Ze zegt, dat ik ziek 

ben, maar ik zeg, dat zij, zij ziek is, want vooral zieke mensen ontwikkelen 

tirannieke neigingen. 

(Lacht even.) 

Misschien zijn alle tirannen alleen maar ziek. - Maar zo is de loop der dingen: 

iedereen wordt afgeranseld - 

(Korte pauze.) 

en iedereen vindt een hond, die hij dan op zijn beurt kan afranselen. 

(Kijkt loerend naar Gast.) 

Kijkt u naar mij, Gast, ik ben een onverdroten wandelaar door mezelf heen, ik zwerf 

door mezelf. Elimineer iedere filosofie en jullie zullen nog en alleen nog mij hebben, 

mij. Schopenhauer uitgezonderd. Hij was de Heldere, en daarom moet de vraag 

gesteld worden, of hij eigenlijk wel filosoof was en niet misschien ... maar ... 

(Hij laat zich jongensachtig op een stoel vallen.) 

Waarom niet dichter of componist? Aangestoken als door een ziekte, namelijk de 

ziekte: denken, in plaats van doen? Iets nieuws zal ook ik niet zeggen, alleen maar 

iets ouds vinden, iets, wat allang was opgeslagen: de tragiek van de filosofie, o God, 

en voor zoiets je hoofd martelen? 
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(Wijst naar een buste van Wagner.) 

Hij, hij haalt zich iets nieuws, hij haalt het zich, ook al moet hij ervoor schooien. Zijn 

theater is lust, niet noodzakelijk lust aan de lust, zoals men ten onrechte zou kunnen 

denken, maar lust aan gedachten, niet aan het denken. 

(Pauze, staat dan op, loopt weer, eerst zwijgend, blijft dan abrupt voor Peter Gast 

staan.) 

Het doorsnee oriëntatieprobleem van later, beste Gast, zal dat van links en rechts 

zijn. En iedereen zal zijn hokje niet kunnen verlaten. Niet om wille van een nieuwe 

oriëntering!! Terwijl de enige richting de  l e v e n d e  moet zijn, de waarachtig 

buitenmateriële, die geen donder geeft om het politikon, maar die zich alleen 

bekommert om het, neemt u mij niet kwalijk, om het effect van het leven, van het 

levende. De levenskracht, niet het uitgedoofde, uitgeputte, moet mijn weg zijn. 

(Pauze.) 

Ieder afgerond werk is hoogmoed, is vermetelheid. Ook geen enkel gedicht is iets 

afgeronds, het is voort te zetten, WILLEKEURIG, zo u wilt, en, vooral, antiquarisch. 

Het eigenlijk tragische aan ons: louter antiquaren. 

(Schreeuwt opeens luid.) 

Geantiquiseerde schepsels van het ogenblik, van het onbenullige moment. 

(Weer rustiger.) 

Er bestaat alleen het moment en de eeuwigheid. Alles daartussenin bestaat niet, is 

opgeblazen leugen. 

 

PETER GAST (staat op, wil gaan, Nietzsche houdt hem tegen.) 

 

NIETZSCHE 

Blijft u, Gast! Ik ben bijna klaar. U heeft het bijna gehad. 

(Duwt Gast tegen zijn borst, zodat hij weer op zijn stoel terugvalt.) 

Bijna! Moment en eeuwigheid. Ingeklemd daartussen, zijn wij te allen tijde 

ooggetuigen van de nietigheid, van de onmenselijke nietigheid. Wij denken - en 

anders ik wel! - omdat we beledigd zijn. Beledigd in onze armzaligheid. Wij willen 

haar vastleggen en daarmee, wat een domme poging, overwinnen. Wij idioten! Wij 

armzalige idioten, die denken belangrijk te zijn, omdat ze denken níet stil te staan! 

(Korte pauze.) 

Alles aan mij zou fragment moeten zijn. En is het ook! Ofschoon ik overal punten 

achter zet! Punten! Punten! Punten achter God, punten achter mensen! Punten achter 

alles! 

(Pauze.) 


